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➢ Segue atividades  para segunda semana de “isolamento social”( 13 à 17 de abril). 
➢ Copiar e resolver no caderno. 
➢ Não esquecer de colocar a  data. 
➢ Bons Estudos! 

 
A influência político-econômica do Brasil na América e no mundo 

• Nas últimas décadas o Brasil tem ampliado sua influência político-econômica no cenário 
mundial; 

• Fatores como: democracia consolidada e economia estável e aberta ao comércio exterior 
tem contribuído para a projeção do  Brasil no cenário internacional; 

• O Brasil vem se destacando por sua atuação na Organização das Nações Unidas (ONU) e 
em âmbito americano pela oposição a Alca e sua integração com o Mercosul e a UNASUL; 

 
BRASIL: superpotência emergente 

• É considerado, uma superpotência emergente, devido a seu contingente populacional e ao 
crescimento econômico. 

•  Desde 2000, com a criação da expressão BRICS (acrônimo para Brasil, Rússia, Índia, China 
e África do Sul), o país passou a ser um importante ator no cenário mundial, canalizando 
vários investimentos. 

• A partir dos anos 90 o país conquistou estabilidade econômica, atraindo investimentos 
estrangeiros. Atualmente o país é a oitava maior economia do mundo, desde 2008. 

• O Brasil é o maior detentor de bacias de águas doce do mundo e possui a 9ª maior reserva 
de petróleo do mundo; 

• O Brasil é uma das nações G4, que buscam assentos permanentes no Conselho de 
Segurança da ONU. 

Fatores que favorecem o Brasil como superpotência emergente. 
 

• Geográficos: Possui a 5ª maior população mundial com mais de 200 milhões de 
pessoas. 

✓ É o 5º país do mundo em extensão territorial com uma diversidade climática que propicia 
variada produção agrícola e industrial; 

✓ Dispõe de muitos recursos naturais, como solos férteis, recursos minerais e água em 
abundância;  

✓ Abriga a maior biodiversidade do planeta; 

• Militares: O país tem a maior aeronáutica, marinha e exército da América Latina e 
mantém distinta superioridade em aparatos militares; 

✓ Possui tecnologia para produção de armas nucleares; 
 
Fatores que não favorecem o Brasil como superpotência emergente 
 

• Desigualdade de distribuição de renda: maior parte da renda nacional esta na mãos dos 
mais ricos, uma pequena parcela da sociedade; 

•  Burocracia: o Brasil é considerado um dos países mais complicado para resolução de 
burocracia. Ex: abertura de empresa; 



• Tributação elevadas: possui uma das maiores cargas tributárias do mundo, sufocando os 
setores produtivos e afastando investidores; 

• Educação de baixa qualidade: Exigindo das empresas investir em qualificação profissional 
dos funcionários;  

• Infraestrutura não satisfatória: portos e rodovias em péssima condições, fato que encarece 
o preço dos produtos; 

• Corrupção política: causa muitos prejuízos a população e falta de confianças dos 
investidores estrangeiros;  

• Violência: problema gravíssimo que custa um preço elevado para a sociedade, pro governo 
e para as empresas. 
 

O Brasil na Economia Mundial 
 

• A partir da metade do século XX o país intensificou sua industrialização. Essa 
industrialização possibilitou ao Brasil diminuir a sua dependência de maquinas e produtos 
industriais do exterior( importação); 

• Esse fato transformou o Brasil em um exportador ( venda de produtos a outros países) de 
produtos industrializados, além dos produtos agrícolas que sempre exportou; 

• O comercio internacional Brasileiro , possui vários parceiros, os principais são a China, 
Estados Unidos, Argentina e União Europeia; 

• Possui empresas de abrangência mundial: campos petrolífero (Petrobras), siderurgia 
(Gerdau),telecomunicações (Rede Globo), alimentos (Brasil Foods), bebidas (AmBev), 
engenharia (Odebrecht). 
 

O Brasil e o G20 
 

• Outra estratégia adotada pelo Brasil para ampliar sua atuação no cenário internacional foi 
estreita relações com outros países emergentes; 

• Em 2003, o grupo englobava 19 países em três continentes e a União Europeia, surgiu antes 
de um encontro da Organização Mundial do Comércio (OMC) no México; Nesse eventos, 
liderados pelo Brasil, um grupo de países pressionou os países ricos para não imporem os 
interesses comerciais deles sobre os países mais pobres; 

• O objetivo do G20 é proteger os interesses dos países subdesenvolvidos que estão 
crescendo econômica e socialmente e disputam mais espaço no comércio e cenário 
internacional 

 
O Brasil e os BRICS 
 

• O Brasil estreitou relações diplomáticas e  econômicas com alguns países do G20; As mais 
importantes aproximação foi com a Índia e a África do Sul, entre os muitos interesses comum 
há de ocuparem um lugar permanente no Conselho de Segurança da ONU; 

• A expressão BRIC’s foi criada em 2003 , pelo economista Jim O’Nell para identificar Brasil, 
Rússia, Índia e China que possuem grande potencial de crescimento econômico;  

• Em 2011, representantes dos 4 países reunidos decidiram admitir a África do Sul do grupo ( 
South  Africa , em inglês), surgindo assim os BRICS. Atualmente, os Brics estão 
intensificando a integração, com a proposta de criação de um banco para os membros do 
grupo; 
 

O Brasil: Potência Regional americana 
 

• O Brasil é 2ª maior economias da Américas, atrás dos Estados Unidos da América( maior 
economia mundial); É a maior economia da América Latina( Do México até a Argentina);  



• Após a Independência, o Brasil manteve a monarquia com um imperador europeu , havia o 
medo dos vizinhos que as metrópoles europeia utiliza-se o território Brasileiro como caminho 
para tentar recolonizar; 

• Outro elemento, foi a política de consolidação de fronteiras após 1822 e a Rivalidade com a 
Argentina pela supremacia na região do Rio da Prata; No início do século XX, essa situação 
começou a mudar; 

 
O BRASIL E O MERCOSUL 
 

• O Mercado Comum do Sul ( Mercosul) foi formalizado em 1991, com o Tratado de 
Assunção, reunia Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai;  

• No Primeiro momento funcionou como zona de livre, onde os países-membros buscam 
diminuir tarifas e barreiras a circulação de produtos; 

• Em 1994, passou a etapa de união Aduaneira, onde os países-membros devem adotar uma 
taxa de importação comum para o comércio com países que não fazem parte do Mercosul; 

• O objetivo do Mercosul de criar um mercado comum com livre circulação de pessoas e 
mercadorias ainda não foi atingido; O Brasil é a maior economia do Mercosul, sem ele o 
bloco não funcionaria; 

• Em 2012, a Venezuela passou a ser membro do grupo  após a suspensão do Paraguai 
(instabilidade política) que até então era contra a entrada desse país no bloco. 

•   Bolívia, Chile, Peru, Colômbia e Equador entraram como países associados; 

 
O Brasil e a União das Nações Sulamericanas 

• A UNASUL  é constituída por 12 países da América do Sul. O tratado constitutivo da 
organização foi aprovado durante Reunião Extraordinária de Chefes de Estado e de 
Governo, realizada em Brasília, em 23 de maio de 2008. O tratado entrou em vigor em 11 de 
março de 2011. 

• Tem como objetivo construir, de maneira participativa e consensual, um espaço de 
articulação no âmbito cultural, social, econômico e político entre seus povos. 

• Prioriza o diálogo político, as políticas sociais, a educação, a energia, a infraestrutura, o 
financiamento e o meio ambiente, entre outros; 

• Visa a criar a paz e a segurança, eliminar a desigualdade socioeconômica, alcançar a 
inclusão social e a participação cidadã, fortalecer a democracia e reduzir as assimetrias no 
marco do fortalecimento da soberania e independência dos Estados membros; 
 

O Brasil e as Missões de Paz da ONU 
 

• As missões de paz são forças militares enviadas pela ONU para diminuir conflitos entre 
países ou mesmo dentro dos países como mecanismo de garantir a paz no local do conflito; 



• O Brasil participou da missão de Paz no Timor Leste em 1999. O objetivo foi intermedia o 
processo de independência do Timor Leste em relação a Indonésia.   

• Em 2004, o Brasil comandou a missão de paz no Haiti. O objetivo era garantir paz, combater 
a violência e auxiliar na reconstrução do Haiti, após um terremoto de grandes proporções; 

• Essas atuações do Brasil, confere destaque internacional ao Brasil e incentiva o governo 
brasileiro a ocupar um lugar permanente no Conselho de Segurança da ONU; 

 


